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Protokoll från årsmötet i SRUK – Sveriges riksförbund för uttryckande konst 
8 april 2019 i Flemingsbergs kyrka 
  
Deltagare på årsmötet: 
Marika Nasiell 
Per Apelmo 
Jorun Nilsen 
Helen Nilsson Lagerman 
Lena Hallberg 
Camilla Bjelvert 
Ulrika Kretz 
Theresia Jatta Köhlin 
Linda Jonsson 
Eva Nilsson Lundmark 
Börje Forsgård 
Pers Karin Skogar 

  
1. Röstlängden fastställandes. (För att ha rösträtt ska man ha betalat medlemsavgift under 
föregående eller innevarande verksamhetsår.)  

2. Årsmötet godkände att mötet har utlysts på rätt sätt.  

3. Årsmötet godkännande dagordningen.  

4. Årsmötet valde följande mötesfunktionärer: Ordförande Pers Karin Skogar, Sekreterare Linda 
Jonsson och Justerare Eva Nilsson Lundmark, Rösträknare Per Apelmo.  

5. Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen. 

6. SRUKs kassör Börje Forsgård föredrog förvaltningsberättelsen. Årsmötet godkände 
förvaltningsberättelsen.  

7. Revisorn Eva Nilsson Lagerman läste upp revisionsberättelsen. Årsmötet godkände 
revisionsberättelsen.  

8. Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet.  

9. Val av styrelse: Theresia Jatta Köhlin, Börje Börje Forsgård och Per Apelmo sitter kvar 
ytterligare ett år. Helen Nilsson Lagerman avgår. Årsmötet väljer Linda Jonsson, Pers Karin 
Skogar och Jorun Nilsson till styrelseledamöter på två år.  

10. Val av revisorer: Eva Holst och Eva Nilsson Lundmark.  

11. Val av valberedning: Marika Nasiell väljs på ett år. Hjälp valberedningen i sitt arbete att genom 
säga till om du som har en post vill avgå. 



12. Ingen rapport från Etiska rådet. En kontaktperson till etiska rådet skulle behövas från styrelsen. 

13. Beslut om medlemsavgifter: Oförändrad avgift 300 kr för ordinarie medlem och 200 kr för 
studerade. 

14. Ordförande Pers Karin läser upp verksamhetsplanen för 2019. Årsmötet beslutar om 
verksamhetsplanen för 2019. Åsrmötet välkomnade styrelsens förslag att ge möjlighet för 
medlemmarna att söka bidrag att för att hålla workshop och andra medlemsaktiviteter i SRUKs 
namn. Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att förtydliga vad pengarna kan användas till för att gagna 
medlemmarna. Det ska inte gå till den egna verksamheten. 

15.Kassör Börje Forsgård går igenom förslaget till budget för 2019. Årsmötet tar beslut om 
budgeten med förslaget till ändringen: att 5000 kr avsätts i budgeten för att förbättra och arbeta 
med hemsidan. 

16. Inga rapporter från har inkommit. 

17. Inga motioner har inkommit.  

18. Marknadsföring: Hemsida: medlemsuppgifterna håller på att uppdaterats, jubel från årsmötet! 
Hemsidan ska fortsätta att arbetas om. Facebook: Vi har 155 medlemmar på Fb och 55 medlem i 
föreningen. Kanske kan vi locka flera att bli medlemmar i föreningen. 

19. Övriga frågor: Årsmötet tar ett principbeslut och ger styrelsen i uppdrag att ta fram en modell 
för hur reseersättning för medlemmar till olika arrangemang ska utformas. 

20. Mötet avslutas  

Vid protokollet 
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Pers Karin Skogar   
Ordförande  

Eva Nilsson Lundmark 
Justerare 


